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 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό, είχε στις 19 Δεκεμβρίου, αντιπροσωπεία της 

Ε.Ο.Κ.Α., αποτελούμενη από τον Πρόεδρο κ. Μιχάλη Κορωναίο, τον Γεν. Γραμματέα κ. 

Χαράλαμπο Γερώνυμο και την Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων και μέλος της Εκτελεστικής 

Γραμματείας κ. Κορίνα Θεοδωρακάκη. 

Η αντιπροσωπεία έθεσε στον Υπουργό Υγείας τα σημαντικότερα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν οι κινητικά ανάπηροι και άπτονται της δικαιοδοσίας του υπουργείου. Ο 

υπουργός επισήμανε ότι λόγω της γενικής οικονομικής κατάστασης της χώρας, υπάρχει 

σημαντική έλλειψη πόρων, με αποτέλεσμα να γίνεται διαχείριση της κατάστασης και των 

αναγκών, χωρίς να μπορούν να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματα τόσο του αναπηρικού 

κινήματος, όσο και του γενικότερου πληθυσμού. 

Ωστόσο ο κ. Ξανθός εκδήλωσε την πρόθεσή του να παρέμβει όπου είναι δυνατόν, ώστε να 

βελτιωθεί η κατάσταση αναφορικά με τα προβλήματα που του ετέθησαν από την Ε.Ο.Κ.Α.  

Ειδικότερα ο κ. Ξανθός : 

- Αναφορικά με το αίτημά μας για ανεξαρτητοποίηση του Ε.Κ.Α. από το ΚΑΤ και την στελέχωσή 

του,  μας ενημέρωσε ότι ήδη ξεκίνησε η αξιολόγηση διασύνδεσης νοσοκομείων και υποσχέθηκε 

ότι θα δει ιδιαίτερα την περίπτωση του Ε.Κ.Α. σαν ιδιαίτερη περίπτωση, δεσμευόμενος ότι με 

τον ορισμό διοίκησης, θα επανεξεταστεί ο προϋπολογισμός του 2017, ώστε να δοθούν όσα 

περισσότερα κονδύλια γίνεται στο Ε.Κ.Α.. Επισήμανε δε ότι υπάρχει δυσκολία στην εξεύρεση 

Φυσίατρων για πλήρωση των κενών θέσεων, καθώς είναι περιορισμένος ο αριθμός τους και οι 

ίδιοι προτιμούν να ιδιωτεύουν.  

- Στο αίτημά μας για εξεύρεση πόρων ώστε να δημιουργηθεί μία νέα δομή αποκατάστασης, 

σύγχρονη και πλήρης, διευκρίνισε ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, δεν χρηματοδοτεί 
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νέες δομές, αλλά μόνο τη δυνατότητα αναβάθμισης υπαρχόντων δομών. Στο πλαίσιο αυτό, θα 

εξεταστούν οι δυνατότητες βελτίωσης των υπαρχόντων δομών αποκατάστασης.  

- Για την αιτηθείσα από εμάς αξιολόγηση των ιδιωτικών κέντρων αποκατάστασης, μας είπε ότι 

προχωρεί, ώστε να διασφαλιστεί η σχέση ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών και κόστους.  

- Για τη μείωση τιμών ορθοπεδικών ειδών, αμαξιδίων και λοιπών βοηθημάτων για κινητικά 

ανάπηρους και την εναρμόνιση του πραγματικού κόστους με το καλυπτόμενο από τον ΕΟΠΥΥ, 

μας είπε ότι ο σχεδιασμός του υπουργείου είναι η σύναψη συμβάσεων μεταξύ υπουργείου και 

οίκων εισαγωγής, ώστε να επιτευχθούν καλύτερες τιμές και η πληρωμή να γίνεται απευθείας 

από το υπουργείο χωρίς να επιβαρύνεται ο ασφαλισμένος.  

- Στο αίτημά μας για  την άμεση ψήφιση διάταξης νόμου που θα συμπεριλαμβάνει και Ιατρούς 

με παραπληγία – τετραπληγία ή άλλη κινητική αναπηρία, μαζί με ιατρούς άλλων κατηγοριών 

αναπηρίας, ώστε να μοριοδοτούνται και αυτοί για πρόσληψη στο δημόσιο,  ο Υπουργός 

δεσμεύτηκε ότι θα εξετάσει άμεσα τη δυνατότητα υπαγωγής των κινητικά αναπήρων ιατρών, 

στις διατάξεις των υπαρχόντων νόμων.  

Τέλος, στο αίτημά μας για σύνταξη Χάρτας Δικαιωμάτων των Κινητικά Αναπήρων, αναφορικά με 

τα δικαιώματά τους στη δημόσια υγεία, είπε ότι προχωρεί και δεσμεύτηκε για την άμεση 

δημιουργία  σε κάθε νοσοκομείο, Γραφείου Προστασίας ΑμεΑ, το οποίο θα είναι απευθείας 

συνδεδεμένο με την αντίστοιχη διεύθυνση στο υπουργείο Υγείας και στο οποίο θα γίνονται 

καταγγελίες, αναφορές ανάρμοστης συμπεριφοράς κ.λ.π. και θα εξετάζονται άμεσα, με στόχο τη 

βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.  

Επίσης δεσμεύτηκε ότι θα ζητήσει άμεσα, από τις διοικήσεις των νοσοκομείων, να διαθέσουν  

ένα δωμάτιο με WC και λίγες κλίνες, σε κινητικά αναπήρους ασθενείς που  θα νοσηλεύονται.  

 

 


